V rámci přijímacího řízení do studia ve čtyřletém doktorském studijním programu
TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY na Masarykově univerzitě, Právnické fakultě, zahajovaného
v akademickém roce 2019/2020, vyhlášeného dne 13. prosince 2018, vzhledem k nenaplnění
počtu vyhlášených míst u některých oborů
vyhlašuji další termín pro podávání přihlášek
při zachování níže uvedených podmínek přijetí ke studiu:
I.
Studijní obory, formy studia a počty přijímaných uchazečů
(1) Přijímací řízení se uskuteční ve studijních oborech doktorského studijního programu,
vyučovaných v českém jazyce, uvedených v odst. (3). V odst. (3) je rovněž uvedeno, jakou
formu studia lze pro příslušný obor zvolit a jaký je počet přijímaných studentů.
(2) Přijímací řízení se uskuteční i pro obor Finanční právo a finanční vědy, vyučovaný v polském
jazyce a v anglickém jazyce. V odstavci (3) je uvedeno, jako formu studia lze zvolit a počet
přijímaných studentů.
(3) Vzhledem ke kapacitním možnostem jednotlivých školicích pracovišť fakulty mohou být ke
studiu v jednotlivých studijních oborech a formách studia přijaty tyto maximální počty
uchazečů, kteří splnili stanovené podmínky přijetí:
Obor
prezenční
kombinovaná
forma
forma
Dějiny práva a římské právo
1
2
Finanční právo a finanční vědy (pol.)
2
2
Finanční právo a finanční vědy (angl.)
2
2
Mezinárodní a evropské právo
1
0
Obchodní právo
1
1
Občanské právo
0
4
celkem
7
11
V závislosti na podmínkách stanovených MŠMT a vnitřních pravidlech MU, si fakulta vyhrazuje
právo stanovit počet přijímaných studentů nižší, než je uvedeno v odst. 3 tohoto článku.
II.
Přihláška ke studiu
(1) Ke studiu zvolenou formou ve zvoleném oboru je nutné podat elektronickou přihlášku.
(2) Formulář elektronické přihlášky a další podmínky a informace jsou zveřejněny na adrese
http://is.muni.cz/prihlaska/. Vyplněním elektronického formuláře uchazeč získá přístupové
heslo pro kontakt s univerzitou a fakultou a svůj individuální variabilní symbol pro úhradu
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
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(3) Uchazeč, který se hlásí ke studiu ve více studijních oborech zvolenou formou studia, musí
podat pro každý obor zvolenou formou studia přihlášku zvlášť.
(4) V přihlášce je nutno uvést navrhované téma disertační práce, téma diplomové práce, event. i
téma rigorózní práce. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.
(5) Přílohami přihlášky jsou:
a) u uchazečů, kteří magisterský studijní program absolvovali na Právnické fakultě Masarykovy
univerzity před rokem 2000 a těch, kteří magisterský studijní program absolvovali na jiné
fakultě než na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, ověřený opis (kopie) diplomu a
dodatku k diplomu/vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
b) u uchazečů, kteří magisterský studijní program absolvovali na Právnické fakultě Masarykovy
univerzity po roce 2000 kopie diplomu a dodatku k diplomu/vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce
c) u uchazečů, kteří jsou v době podání přihlášky studenty posledního ročníku magisterského
studia na jiné fakultě než Právnické fakultě Masarykovy univerzity, potvrzení studijního
oddělení příslušné fakulty o vykonání státní závěrečné zkoušky (musí být dodáno nejpozději
3 pracovní dny před konáním přijímací zkoušky) - ověřenou kopii diplomu a dodatku dodají
uchazeči okamžitě po jejich vystavení
d) u všech uchazečů doklad o dosavadní odborné publikační či obdobné činnosti v oboru,
k jehož studiu se hlásí. Jako dosavadní odbornou publikační či obdobnou činnost uchazeče
může komise pro přijímací zkoušku dle svého zvážení akceptovat:
- u absolventů magisterského studijního programu v oboru Právo na právnických
fakultách, kteří studium řádně ukončili v témže akademickém roce, v němž podávají
přihlášku k doktorskému studiu, i velmi kvalitní diplomovou práci v oboru nebo oboru
příbuzném, jejíž obhajoba byla hodnocena „výborně“ nebo „velmi dobře“ (u absolventů
jiných fakult než Právnické fakulty Masarykovy univerzity nutno doložit potvrzením
studijního oddělení příslušné fakulty), práci v rámci soutěže SVOČ (uchazeč doloží
kopie oponentských posudků a event. i diplomu), doloženou účast na dalších vědeckých
soutěžích;
- u absolventů z předchozích let i velmi kvalitní rigorózní práci v oboru nebo oboru
příbuzném (kvalitu práce doloží posluchač kopiemi oponentských posudků), event.
doložené vystoupení na odborných konferencích
e) u všech uchazečů projekt disertační práce na zvolené téma v min. rozsahu 2 normostran
(bude-li uchazeč přijat, není vyloučeno upřesnění či změna tématu).
f) strukturovaný odborný životopis.
Tyto přílohy je nutno dodat vytištěné na adresu: Masarykova univerzita, Právnická
fakulta, odd. pro doktorské studium a rigorózní řízení, Veveří 70, 611 80 Brno.
(6) Přihláška bez náležitostí uvedených v odst. (4) a (5) nebude přijata.
(7) Uchazeč vážně smyslově nebo tělesně postižený, který pro toto postižení nemůže vykonat
přijímací zkoušku běžným způsobem, má právo v elektronické přihlášce ke studiu požádat o
vhodnou úpravu podmínek vykonání zkoušky. Úředně ověřenou kopii rozhodnutí o přiznání ZPS
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nebo ZTP, kopii pracovní rekomendace, případně další doklady zašle uchazeč na adresu:
Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky,
Šumavská 15, 602 00 Brno. Dále pak uchazeč postupuje dle pokynů, které mu určí univerzita.
(8) Lhůta pro podání přihlášek ke studiu končí dne 15. srpna 2019 ve 24.00 hod. Požadované
tištěné přílohy k přihlášce je třeba zaslat poštou jako doporučenou zásilku adresovanou
Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Oddělení pro doktorské studium, Veveří 70, 611 80
Brno, nebo podat v úředních hodinách na podatelně fakulty, a to v uvedené lhůtě [s výjimkou
přílohy uvedené v odst. (5) písm. b) a dokladu o hodnocení obhajoby diplomové práce dle odst.
(5) písm. c)].
III.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
(1) Poplatek za elektronickou přihlášku činí 600,- Kč za každý přihlášený studijní obor ve
zvolené formě studia.
(2) Poplatek se hradí bankovním převodem, bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve
prospěch účtu Masarykovy univerzity – Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město, číslo účtu
85636621/0100. Variabilní symbol je uchazeči přidělen při elektronickém podání
přihlášky. Jiný variabilní symbol nelze při platbě použít. Při platbě poštovní poukázkou je
třeba vyplnit všechny části poukázky. Poplatek nelze platit v hotovosti.
(3) V případě pochybností o úhradě poplatku je uchazeč na výzvu fakulty povinen úhradu řádně
prokázat příslušným dokladem. Nevyhoví-li uchazeč výzvě řádně a včas, fakulta řízení zastaví.
(4) Poplatek se nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno.
(5) Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do 15. srpna 2019.
IV.
Poplatek za studium v cizím jazyce
(1) Poplatek za studium v doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce (§
58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a čl. 12 Přílohy č. 2 ke Statutu MU)
činí 60.000,- Kč za akademický rok.
(2) Splatnost a formu úhrady poplatků spojených se studiem upravuje ustanovení čl. 15 a čl. 16
Přílohy č. 2 Statutu MU.
V.
Podmínky přijetí
(1) Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je absolvování magisterského
studijního programu v oboru Právo na některé z právnických fakult. O přijetí přihlášky
absolventa magisterského studijního programu v jiném oboru na Právnické fakultě MU, na jiné
vysoké škole nebo její součásti rozhodne děkanka fakulty na základě posouzení dosavadní
odborné publikační či obdobné činnosti uchazeče v oboru, k jehož studiu se hlásí, a na základě
posouzení předloženého projektu disertační práce, a to po vyjádření oborové komise příslušného
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studijního oboru. Negativní rozhodnutí znamená zastavení přijímacího řízení a přijímací zkouška
se nekoná.
(2) Další podmínky přijetí ke studiu, které musí uchazeč splnit, jsou:
a) dosažené výsledky ve zvoleném oboru, které jdou nad rámec magisterského studia, tj. znalosti
a orientace ve zvoleném oboru,
b) předpoklady pro tvůrčí vědeckou práci,
c) kompetence na úrovni aktivní znalosti nejméně jednoho ze světových jazyků angličtina –
francouzština - němčina.
(3) Splnění podmínek uvedených v odst. (1) se ověřuje na základě dokladů o řádném ukončení
magisterského studia, splnění podmínek uvedených v odst. (2) se ověřuje přijímací
zkouškou, podmínka uvedená v písm. b) rovněž předloženým projektem disertační práce a
předloženými doklady o odborné publikační či jiné tvůrčí činnosti v oboru.
VI.
Přijímací zkouška
(1) Přijímací zkoušky se budou konat v období 2.9. – 13.9.2019. Uchazeči budou o konkrétním
termínu přijímací zkoušky vyrozuměni e-mailem min. 14 dnů předem.
(2) Přijímací zkouška se koná před přijímací komisí. Komise je nejméně tříčlenná a její členy
jmenuje na návrh oborové komise děkan fakulty.
(3) Přijímací zkouška má formu ústní, kompetenci ve světovém jazyce lze ověřit i krátkým
písemným vyjádřením.
(4) Přijímací zkouška má následující součásti a kritéria hodnocení:
počet bodů
a) Odborná rozprava, v níž uchazeč odpovídá na otázky týkající se znalostí
a orientace ve zvoleném studijním oboru
b) Rozprava o projektu disertační práce v min. rozsahu 2 normostran
c) Zhodnocení dosavadní odborné publikační či obdobné tvůrčí činnosti uchazeče
v oboru
d) Ověření kompetence ve zvoleném světovém jazyce
(angličtina-francouzština-němčina)
Celkový možný počet bodů

0 - 15
0 - 15
0-5
0-5
0 - 40

(5) Podmínkou hodnocení „uspěl/a“ je získání alespoň 10 bodů v kritériu uvedeném pod písm.
a) a alespoň jednoho bodu v každém z ostatních uvedených kritérií.
(6) V případě, že podmínky přijetí ke studiu jednotlivých studijních oborů zvolenou formou
studia splní větší počet uchazečů než je stanovený počet přijímaných uchazečů pro příslušný
obor a formu studia, bude o přijetí rozhodnuto podle jejich pořadí na základě dosaženého
celkového počtu bodů.
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VII.
Zvláštní ustanovení pro uchazeče o studium ve studijním oboru Finanční právo a
finanční vědy v polském jazyce
(1) Podmínky přijetí jsou shodné s podmínkami uvedenými v ustanovení článku V s tím, že u
uchazeče bude ověřena komunikační schopnost v anglickém jazyce. Znalost dalšího světového
jazyka je výhodou.
(2) Přijímací zkouška se řídí ustanoveními článku VI s tím, že probíhá v polském jazyce.
VIII.
Zvláštní ustanovení pro uchazeče o studium ve studijním oboru Finanční právo a
finanční vědy v anglickém jazyce
(1) Podmínky přijetí jsou shodné s podmínkami uvedenými v ustanovení článku V s tím, že u
uchazeče bude ověřena kompetence ve zvoleném světovém jazyce odlišném od jazyka
anglického.
(2) Přijímací zkouška se řídí ustanoveními článku VI s tím, že probíhá v anglickém jazyce.
IX.
Zvláštní ustanovení pro zahraniční uchazeče (s výjimkou uchazečů ze SR) – stipendisty o
studium v češtině: podmínky přijetí ke studiu, přílohy přihlášky, přijímací zkouška
(1) Vedle podmínky stanovené v čl. V odst. 1 a vedle dalších podmínek stanovených v čl. V odst.
2 pod písm. a, b, c musí uchazeč splnit i podmínku d) kompetence v českém jazyce na úrovni
aktivní znalosti.
(2) Předložené doklady o řádném ukončení magisterského studia, uvedené v čl. II odst. 5 písm.
a), jimiž se ověřuje splnění podmínek stanovených v čl. IV odst. (1), musí být opatřeny
osvědčením o uznání v České republice v souladu s § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon
o vysokých školách) ve znění pozdějších právních předpisů.
(3) Přílohou přihlášky jsou rovněž 2 doporučující dopisy vysokoškolských učitelů uchazeče
z magisterského studia.
(4) Projekt disertační práce lze předložit ve zvoleném světovém jazyce (angličtina –
francouzština - němčina).
(5) Přijímací zkouška má následující součásti a kritéria hodnocení:
počet bodů
a) Odborná rozprava v češtině nebo zvoleném světovém jazyce (angličtina
– francouzština-němčina), v níž uchazeč odpovídá na otázky týkající se
znalostí a orientace ve zvoleném studijním oboru
b) Rozprava o projektu disertační práce v min. rozsahu 2 normostran
c) Zhodnocení dosavadní odborné publikační či obdobné tvůrčí činnosti uchazeče
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0 - 15
0 - 15

v oboru
d) Ověření kompetence ve zvoleném světovém jazyce
(angličtina- francouzština- němčina)
e) Ověření kompetence v českém jazyce
Celkový možný počet bodů

0-5
0-5
0-5
0 - 45

(6) Podmínkou hodnocení „uspěl/a“ je získání alespoň 10 bodů v kritériu uvedeném pod písm.
a) a alespoň jednoho bodu v každém z ostatních uvedených kritérií.
(7) Při stanovování pořadí uchazečů splnivších podmínky přijetí postupem dle čl. V odst. (5) se
nebere v úvahu kritérium uvedené v odst. (5) písm. e).
X.
Rozhodnutí o přijetí
(1) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan fakulty.
(2) Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů dle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách na
www stránkách Masarykovy univerzity za podmínek jí stanovených a v pracovních dnech
v úředních hodinách rovněž v oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení fakulty.
(3) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí děkanky, a to postupem dle § 50 odst. 7
zákona o vysokých školách.
V Brně dne 24. června 2019
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v.r.
děkan
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